Lendo Tryghedsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: For dødsfaldsdækning: BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, org.nr. 516406-0559. BNP Paribas Cardif
Livförsäkring AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, BNP Paribas Cardif Livsforsikring, filial af BNP
Paribas Cardif Livförsäkring AB, Sverige, CVR-nr. 31152445.
For øvrige dækninger: BNP Paribas Cardif Försäkring AB, org. nr. 516406-0567. BNP Paribas Cardif Försäkring
AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, BNP Paribas Cardif Forsikring, filial af BNP Paribas Cardif
Försäkring AB, Sverige, CVR-nr. 31088224
Produkt: Tryghedsforsikring, formidlet af Lendo ApS
Følgende information er en oversigt over den tilbudte forsikring. Informationen er generel og ikke udformet for hver enkelt
forsikredes særlige behov. For yderligere information, venligst se ”Førkøbsinformation”. For fuldstændige betingelser
beder vi dig kontakte BNP Paribas Cardifs kundeservice på +45 80 20 80 10 eller på www.Lendo.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Gruppeforsikring som kan tegnes af dig, der har modtaget et lånetilbud via Lendo ApS.

Hvad dækker den?
Ufrivillig arbejdsløshed: Forsikringen giver månedlig
erstatning hvis du bliver ufrivilligt arbejdsløs.
Midlertidig uarbejdsdygtighed: Forsikringen giver månedlig
erstatning hvis du på grund af sygdom eller en ulykke, bliver
fuldstændig forhindret i at udføre dit arbejde.
Hvis du bliver ufrivillig arbejdsløs eller midlertidig uarbejdsdygtig,
betaler vi en erstatning, der svarer til det beløb, som du har valgt
at forsikre dig for pr. måned. Du kan forsikre dig for mellem 2.000
kr. og 10.000 kr. pr. måned. Du kan maksimalt købe forsikringen
med en månedlig erstatning som svarer til 90 % af din hidtidige
bruttoløn fratrukket AM-bidrag.
Kritisk sygdom: Forsikringen giver erstatning der udgør 75.000
kr., hvis du bliver diagnosticeret med nogen af de sygdomme
som er specificeret i forsikringens betingelser
Dødsfald: Hvis du afgår ved døden betaler vi en erstatning,
der udgør maksimalt 100.000 kr.
Den samlede udbetaling for dødsfald og visse kritiske sygdomme
kan aldrig overstige 100.000 kr. Er der ved dødsfald allerede
udbetalt erstatning for en kritisk sygdom, vil erstatning for
dødsfald derfor udgøre 25.000 kr.

Hvad dækker den ikke?
Følgende er et uddrag af, hvad forsikringen ikke dækker. Læs de
fuldstændige betingelser for at få det fulde overblik over, hvad
denne forsikring ikke dækker.
Vi udbetaler ikke erstatning for ufrivillig arbejdsløshed, der
skyldes forhold, som du var bekendt med, da du ansøgte om at
blive dækket af forsikringen. Forsikringen dækker f.eks. således
ikke, hvis en midlertidig ansættelse, som du havde, da du
tegnede forsikringen, ophører på normal vis, dvs. på det
oprindeligt aftalte tidspunkt.
Vi udbetaler ikke erstatning for dødsfald, midlertidig
uarbejdsdygtighed eller kritiske sygdomme, hvis det skyldes
sygdomme, smitte, skader eller symptomer, som viste sig, inden
du tegnede forsikringen, eller følger af disse gener.
Vi udbetaler ikke erstatning for midlertidig uarbejdsdygtighed
eller kritisk sygdomme, hvis det indtræffer i
kvalifikationsperioden.
Vi udbetaler ikke erstatning for ufrivillig arbejdsløshed, hvis du
bliver arbejdsløs, opsagt eller varslet opsagt i
kvalifikationsperioden.
Vi udbetaler ikke erstatning for ufrivillig arbejdsløshed, hvis du
frivilligt har accepteret arbejdsløsheden, herunder ved førtidig
afslutning på en midlertidig ansættelse eller en
kontraktansættelse, eller hvis du undlader at søge ny
beskæftigelse.
Vi udbetaler ikke erstatning for kritisk sygdom hvis du bliver syg
af nogen anden sygdom end dem, som er specificeret i
forsikringens betingelser.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Der udbetales ikke erstatning, hvis du under kvalifikationsperioden skulle blive ramt af midlertidig uarbejdsdygtighed, ufrivillig
arbejdsløshed eller kritisk sygdom. Kvalifikationsperioden er 30 dage efter din indtræden i forsikringen for midlertidig
uarbejdsdygtighed og kritisk sygdom og 90 dage efter indtræden for ufrivillig arbejdsløshed.
Der udbetales ikke erstatning under karensperioden. Karensperioden er de første 30 dage ved fuldt tab af erhvervsevne og ved
ufrivillig arbejdsløshed. Efter venteperioden udbetales den fulde forsikringsydelse med tilbagevirkende kraft.
Du har ikke krav på udbetaling af erstatning fra flere dækningstyper samtidigt.

Hvor er jeg dækket?


Skader der opstår i hele verden er dækket. Forsikring kan kun tegnes for kunder med folkeregisteradresse i Danmark.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Du eller, ved dødsfald, dødsboet skal hurtigst muligt anmelde enhver skade til BNP Paribas Cardif.
Ved ufrivillig arbejdsløshed og midlertidig uarbejdsdygtighed gøres dette ved at sende os:
En korrekt udfyldt skade-anmeldelsesblanket via skadeportalen https://claims.bnpparibascardif.dk/cardifdk/ og


Vedlægge relevante dokumenter.
Ved kritisk sygdom og dødsfald gøres dette ved at sende os:
En korrekt udfyldt skade-anmeldelsesblanket. For blanket ring BNP Paribas Cardif på telefonnummer +45 80 20 80 10, og

Vedlægge relevante dokumenter.

Det er en forudsætning for, at BNP Paribas Cardif kan udføre en korrekt og fuldstændig skadebehandling, at du skriftligt
accepterer, at BNP Paribas Cardif må indhente de oplysninger fra arbejdsgiver, læger, sygehus, andre pleje eller
forsikringsinstitutioner og SKAT, som BNP Paribas Cardif skønner, er nødvendige for at kunne afgøre hvorvidt der skal udbetales
erstatning eller ej.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Din betaling for at blive omfattet af forsikringen opkræves månedsvis forud den første i hver måned af BNP Paribas Cardif på
vegne af Lendo ApS. Du kan med fordel tilmelde betalingen til BetalingsService.

Hvornår går dækningen fra og til?
Du er omfattet af forsikringen fra den dag du indgår aftalen. Du skal dog være opmærksom på, at der for nogle af dækningerne er
en kvalifikationsperiode og venteperiode.
Forsikringsdækningen gælder for en måned ad gangen (forsikringsperioden). Forsikringen forlænges automatisk hver måned, med
mindre den opsiges eller ophører.
Forsikringen ophører:

Den sidste dag i den måned du fylder 75 år eller

Den dag vi udbetaler maksimal erstatning for dødsfald eller

Den dag den maksimale erstatningsperiode for forsikringen er udbetalt, totalt 36 måneder eller

Ved udløbet af opsigelsesperioden, hvis du opsiger forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en
forsikringsperiode eller

Ved forsikringens ophør eller ved udløbet af opsigelsesperioden, hvis BNP Paribas Cardif ophæver eller opsiger
forsikringen

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan til enhver tid opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en forsikringsperiode. Dvs. at din forsikring ophører
en måned efter, at du har betalt for din forsikring. Din opsigelse skal være skriftlig og sendes til BNP Paribas Cardif.

